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Karin Aleberg-Lövgren
Avdelningen förskola och fritid
Dick Moren
SACO
Martin Junker
Vårdförbundet
Karin Wrannvik
Ledarna

1. Sammanträdet öppnades

2. Föregående mötesprotokoll
Protokollet är justerat och läggs till handlingarna.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Tillkomna frågor läggs till under
punkten Övriga frågor.

4. Ärenden till nämndens sammanträde den
22 april 2021 inklusive underlag för budget
2022 med inriktning 2023-2024/"Fleråringen"
Karin, Hanna, Lisa och Maria gjorde en kort dragning av
ärendet.
Jonas Ransmyr gick igenom den ekonomiska prognosen, visst
överskott prognostiseras för 2021.
Kommunal frågade om förskolans resultatfonder, Jonas
svarade att fonderna ser bra ut under rådande omständigheter.

5. Arbetsmiljö

Cesam-protokollet
Elisabet Tullgren gick igenom protokollen från mars i stora
drag.
Rapporter från avdelningar och samverkansgrupper
Information från stadsdelsdirektören

Maria Laxvik informerade att efterträdare till Karin Aleberg
Lövgren är klart. Johanna Hult börjar i Skarpnäck den 9 augusti.
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Avdelningen Individ och familjestöd
Hanna Jakhammer informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.
Avdelningen HR och kansli samt ekonomiavdelningen
Lisa Tullgren informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.
Äldreomsorg
Karin Billow informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.
Avdelningen förskola och fritid
Inget att rapportera

6. Aktuella upphandlingar
Jourhem upphandlas via Socialförvaltningen.

7. Lokal samverkansöverenskommelse
Lisa Tullgren har skickat ut utkast till ny lokal
samverkansöverenskommelse, utifrån stadens anvisningar.
Kommunal har skickat in om att förhandlingar enligt §38 ska
inte ske i FG, det sker separat. Samt om maxantal deltagare
på APT. SSR föreslår att" storleken på gruppen ska vara så
att konstruktiv dialog uppmuntras", vilket Kommunal och
Lärarförbundet ställer sig bakom. Vision föreslår riktlinjer till
förutsättningar för dialog och att verksamheterna avgör
själva. Kommunal saknar antal möten, främst för LSG (Lokal
Samverkans Grupp), vilket Lärarförbundet och Vision ställer
sig bakom.
Lärarförbundet har återkommit om att facklig representant
ska ges skälig tid för SG.
SSR önskar förtydligande om delaktighet för medarbetarna på
APT och att APT är en del av samverkan, att
medarbetarsamtal ska lyftas fram och att "AB" ska ersättas
med kollektivavtal, för tydlighetens skull.
Vision lyfter att se över hur den nya lokala
samverkansöverenskommelsen ska implementeras, när den är
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klar. Lisa Tullgren återkommer om lansering när
överenskommelsen är klar.
Lisa Tullgren kommer sammanställa ett utkast till
överenskommelse. Synpunkter och kommentarer skickas till
henne senast den 25 april.

8. Medarbetarenkäten 2021

Övergripande genomgång av resultatet från
medarbetarenkäten 2021 av Petra Wahlgren.
Lärarförbundet kommenterar att det ser bra ut i Skarpnäck,
finns andra stadsdelar med lite annat resultat. Kommunal
kommenterar att de kommer att ta upp "respekt", vid senare
tillfälle och att de saknar uppföljning av de handlingsplaner
som görs. Maria Laxvik svarar att uppföljning av
handlingsplaner görs lämpligen i LSG. Vision lyfter frågan
om att enkäten inte är heltäckande och att det saknas
psykosociala frågor, Kommunal ställer sig bakom detta.
Maria Laxvik svarar att helhetsbild fås av att använda alla
verktyg, där enkäten är en del.

9. Information från facken
SSR - Den nya arbetsplatsföreningen och styrelsen fortsätter
att utvecklas och utser fortlöpande representanter till de olika
samverkansgrupperna.
Lärarförbundet - Skolavtal 21 är klart och löper från ¼ 2021
- 31/3 2024. Har haft ombudsdag med inspirerande
information om OSA, riskbedömningar och det nya avtalet.
Medlemskvällar om löneprocessen kommer.
Vision - ersättare på FG kommer att vara vice ordförande
Marcus Antonsson, för HSO är ersättaren Siar Saidzei. I mars
hade Vision medlemsmöte där digitalisering diskuterades
med många goda exempel på hemarbete. Det är svårt att
rekrytera lokala fackliga representanter i Skarpnäck.
Kommunal - nya ombud är på väg in, information kommer.
Regelbundna avstämningar med Hemmet för Gamla,
fortsätter. Återkommer om lönerevisionen för 2021, nya löner
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utbetalas i september. Viss otydlighet har förekommit
gällande lönerna för 2020, resultatet har inte motsvarat
förväntningarna. Lisa Tullgren svarar att det är viktigt att
bedömningen är tydligt kommunicerad.

10.

Övriga frågor

-

Riskbedömning för gravida, utkast
Facken återkommer till Lisa Tullgren med synpunkter
senast 22 april. Vision lyfter att hemarbete har varit
otydligt för en del enheter. SSR lyfter att detta underlag
ger tydlighet om vad som gäller.

-

Vision: HR och kansli har gjort en riskbedömning utifrån
pandemin. Den är ett gott exempel som alla enheter kan
utgå ifrån. Lisa Tullgren lyfter det i kommande chefsbrev.

-

Lisa Tullgren informerade om att arbetsmiljöutbildningen
som planerats till maj och juni, flyttas till september då
det är få anmälda och att SSR har utbildning för sina
skyddsombud i juni. Kommunal har nya skyddsombud på
väg in och kan då gå utbildningen i höst. Vision önskar få
en uppföijningsutbildning för de som gått utbildningen
tidigare.

10. Val av justerare
Justering sker digitalt. I mailet ska det tydligt stå om det finns
synpunkter eller ej samt tydligt att det justeras. Protokollet
skickas ut senast fredag den 16 april. Synpunkter och
justering ska ske senast onsdagen den 21 april klockan 12.00.

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är 20 maj, 13.15
Inbjudan via Skype kommer även fortsättningsvis.
Vid protokollet
Petra Wahlgren
HR-konsult
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Petra Wahlgren
Från:
Skickat:

Till:

Ämne:

Gun Thimander
den 19 april 2021 16:16
Petra Wahlgren
SV: Protokoll för justering, FG 15 april

Kommunal justerar härmed detta protokoll./ Gun Thimander, förhandlingsansvarig
Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 16 april 2021 08:24
Till: Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Ingela Ulvedal

<inge la. ulveda l@stockholm.se>; Lotta Fristedt <cha rlotta.fristedt@stockholm.se>; Sa ime Civas
<saime.civas@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>; Dick
Moren <dick.moren@stockholm.se>; Elisabet Tullgren <elisabet.tullgren@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FG 15 april

Hej,

Här kommer protokollet från FG för justering, gärna så snart det är möjligt.
Trevlig helg!!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra. wahlgren@stockholm.se
https ://start. stockh ol ml
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter
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Petra Wahlgren
Anna Winblad
den 16 april 2021 14:00
Petra Wahlgren
SV: Protokoll för justering, FG 15 april

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:

Justerat av SSR
Med vänlig hälsning
Anna Winblad
Ordförande
Akademikerförbundet SSR Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-50815 437
E-post: aona.wioblad.@sto_ckb_0lm.se

ft

•

Akademikerförbundet SSR
STOCKHOLMS STAD

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 16 april 2021 08:24

Till: Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Ingela Ulvedal
<ingela.ulvedal@stockholm.se>; Lotta Fristedt <charlotta.fristedt@stockholm.se>; Saime Civas
<saime.civas@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>; Dick
Moren <dick.moren@stockholm.se>; Elisabet Tullgren <elisabet.tullgren@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FG 15 april

Hej,

Här kommer protokollet från FG för justering, gärna så snart det är möjligt.
Trevlig helg!!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra.wahlgren@stockholm.se
https://start.stockholm/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

llQI Stockholms

V stad

Petra Wahlgren
Från:
Skickat:

Till:
Ämne:

Saime Civas
den 19 april 2021 14:10
Petra Wahlgren; Gun Thimander; Ingela Ulvedal
SV- Protokoll för justering, FG 15 april

Hej!
Vision har inget att erinra, justerar härmed via mejl.
Med vänliga hälsningar
Saime Civas
Ordförande/huvudskyddsombud Vision Farsta-Skarpnäck
Besöksaclress: Munkfors 33

.....
vision

Telefon: 08-50818264
E-post: saime.civas@stockholm.se

• Vision värnar om miljön. Skriv bara ut meddelandet om det behövs och då gärna tvåsidigt.

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är
personuppgi ftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 19 april 202114:06

Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas
<saime.civas@stockholm.se>
Ämne: VB: Protokoll för justering, FG 15 april

Hej,
Har du möjlighet att justera protokollet, ganska snart?
Tack!
Mvh
Petra
Från: Petra Wahlgren
Skickat: den 16 april 2021 08:24

Till: Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Ingela Ulvedal
<ingela.ulvedal@stockholm.se>; Lotta Fristedt <charlotta.fristedt@stockholm.se>; Saime Civas
<saime.civas@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik (karin.wrannvik@stockholm.se) <karin.wrannvik@stockholm.se>; Martin Junker
<martin.junker@stockholm.se>; Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>; Elisabet Tullgren

Petra Wahlgren
Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Lotta Fristedt
den 19 april 2021 08:28
Petra Wahlgren
SV- Protokoll för justering, FG 15 april

Hej Petra
Lärarförbundet godkänner protokollet och justerar härmed via mejl.

Med vänliga hälsningar
Charlotta Fristedt
Lärarförbundet Stockholm Förskoleteamet
charlotta.fristedt@,stockholm.se
08/5081827 l

0761218271

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>

Skickat: den 16 april 2021 08:24

Till: Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Ingela Ulvedal

<ingela.ulvedal@stockholm.se>; Lotta Fristedt <charlotta.fristedt@stockholm.se>; Saime Civas
<saime.civas@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>; Dick
Moren <dick.moren@stockholm.se>; Elisabet Tullgren <elisabet.tullgren@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FG 15 april

Hej,

Här kommer protokollet från FG för justering, gärna så snart det är möjligt.
Trevlig helg!!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra.wahlgren@stockholm.se
https://start.stockholm/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
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